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Raktažodžių apibrėžimas

Raktažodžiai – žodžiai apibūdinantys pagrindinę 
temos mintį.

Raktažodžiai = raktiniai žodžiai = reikšminiai 
žodžiai = paieškos žodžiai = paieškos frazės.
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Raktažodžių paskirtis

Raktažodžiai yra vienas svarbiausių paieškos 
įrankių, leidžiantys greitai pasiekti ieškomus 
duomenis.
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Raktažodžių žodyno kūrimas. 
Raktažodžių atrinkimas.

Marko Aurelijaus denaras

Pavadinimas:
Markas Aurelijus,
Denaras.

Aprašymas:
Kernavė,
Romos imperija,
Moneta.
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Raktažodžių žodyno kūrimas. 
Raktažodžių sąrašo sudarymas.

Raktažodžių sąrašas sudaromas atsižvelgiant į:

 eksponatų tipus;

 eksponatų pavadinimus;

 LIMIS klasifikatorius.
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Raktažodžių žodyno kūrimas. 
Teminių grupių sudarymas.

 Darbas
 Buitis
 Gamta
 Medicina
 Apranga 
 Religija
 Ir kt.
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Raktažodžių žodyno kūrimas. 
Terminų tarpusavio ryšių nustatymas.
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 Hierarchiniai ryšiai;

 Ekvivalentiniai ryšiai (sinonimai);

 Asociatyviniai ryšiai.



  

Raktažodžių žodyno kūrimas. 
Raktažodžių apibūdinimai, apibrėžimai.

 Apibrėžimas. 

Tunika – tiesaus kirpimo moteriškas arba vyriškas viršutinis 
drabužis, pasiūtas iš dviejų audinio gabalų. 

 Trumpas ir glaustas paaiškinimas ar pastaba, 
kaip raktažodis naudojamas. 

Sovietų Sąjunga (vartojimo pastaba: egzistavo 1922–1991 

m.; panaikinta 1991 m.). 
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Raktažodžių žodyno kūrimas. 
Atitikmenys kitomis kalbomis.

Lėktuvas – angl. Aircraft.

Agurkas – lot. Cucumis.

Pelerina – angl. Pelerine; pranc. Pelerine.

Kamerinė skulptūra – rus. камерная скульптура.
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Raktažodžių žodyno kūrimo pagrindas. 1 
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Skaitmeninio turinio reikšmės standartai:

 LST ISO 2788:2010 Dokumentavimas. Vienakalbių sisteminių 
žodynų rengimo ir tvarkymo gairės (tapatus ISO 2788:1986);

 LST ISO 5964:2010 Dokumentavimas. Daugiakalbių sisteminių 
žodynų rengimo ir tvarkymo gairės (tapatus ISO 5964:1985).

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Dėl skaitmeninio turinio kūrimo, 
saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimo (2010 
m. sausio 7 d.)
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Skaitmeninio turinio reikšmės norminiai
dokumentai: 
 Jungtinis menininkų vardų sąrašas (ULAN) http://www.getty.edu/

research/conducting_research/vocabularies/ulan 
 Meno ir architektūros tezauras (AAT) http://www.getty.edu/research/

conducting_research/vocabularies/aat/
 Geografinių pavadinimų tezauras (TGN) http://www.getty.edu/research

/conducting_research/vocabularies/tgn/
 Meno ir ikonografijos klasifikavimo sistema Iconclass

http://www.iconclass.nl/ 
 Lietuvos Respublikos terminų bankas

http://terminai.vlkk.lt/ 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Dėl skaitmeninio turinio kūrimo, 
saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašų patvirtinimo
(2010 m. sausio 7 d.)
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 Tarptautiniai žodynai (tezaurai)

 Nacionaliniai žodynai, klasifikatoriai:
 Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“;
 Rinkinių informacinė sistema (RIS);
 Įvairūs teminiai žodynai.

Nuorodos: http://www.emuziejai.lt/nuorodos/zodynai.html

http://www.emuziejai.lt/nuorodos/zodynai.html
http://www.emuziejai.lt/nuorodos/zodynai.html


  

Raktažodžių žodyno atnaujinimas 
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 Papildymas naujais raktažodžiais;

 Raktažodžių aprašymų pildymas;

 Raktažodžių koregavimas;

 Raktažodžių aprašymų koregavimas.



  

Dalia Sirgedaitė
Dalia@limis.lt

(8 ~ 5) 262 1883, 261 9670
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